Organizacja

LISTOPAD
Rok 2019, numer 3

APEL Z OKAZJI 11 LISTOPADA
W piątek 8 listopada bralismy udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległosci. Uroczystosc miała miejsce w auli naszej szkoły i rozpoczęła się chwilę po godzinie 10.00.
Wszyscy uczniowie z klas I – III byli ubrani w tym dniu na galowo, mieli przypięte kotyliony, a w ręku trzymali biało – czerwone
flagi.

Na początku apelu wprowadzono sztandar szkoły i wszyscy
zgromadzeni odspiewali Hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie oglądalismy film edukacyjny na temat symboli narodowych (flagi, godła i hymnu) oraz występ artystyczny przygoto (Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie)

wany przez panią Elzbietę Kałuzę, pana Krzysztofa Śeroczynskiego i klasę 2c oraz panią Ewę Młocicką i jej koło teatralne
„Puchatek”.
Na apelu wystąpiły tez dzieci z grupy zerowej „Kangury”, kto-

re zaspiewały piosenkę „Jestem Polką, Polakiem”.
Na uroczystosci pojawili się tez specjalnie zaproszeni goscie:
Zachodniopomorski Kurator Oswiaty - pani Magdalena Zarębska
-Kulesza oraz Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli - pani Monika Śierant.
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„Najważniejszym momentem uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole było wspólne odśpiewanie przez wszystkich uczniów „Mazurka Dąbrowskiego”.
Po apelu udalismy się na halę sportową, tam wszystkie klasy
zaspiewały wspolnie nasz hymn narodowy. Był to bardzo uroczysty dzien i cała szkoła była tego dnia biało – czerwona!
Autor: Rafał Pokwicki
3

BIEG WOLNOŚCI KLAS III
Dnia 5 listopada odbył się w naszej szkole bieg z okazji Narodowego Święta Niepodległosci. W tym biegu uczestniczyły wszystkie
klasy trzecie. Z naszej klasy 3a pobiegło 5 osob, z tego 3 dziewczyny.
Zawody odbywały się na hali sportowej. Uczestnicy mieli za zadanie przebiec 2 okrązenia wyznaczonej trasy. Śtartowalismy w grupach po 3 lub 4 osoby. O zwycięstwie decydował czas biegu. Najpierw
biegały dziewczynki, a pozniej konkurowali chłopcy. Reszta uczniow z
klas trzecich kibicowała na trybunach.
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Po zakonczeniu biegow wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na srodek hali, gdzie ogłoszono wyniki biegow.
W kategorii dziewczynek:
1 miejsce - Magdalena Olbracht – kl. 3a
2 miejsce - Alicja Rogowska – kl. 3c
3 miejsce - Anna Śowizdrzał – kl. 3a
W kategorii chłopcow:
1 miejsce - Emil Pilarczyk – kl. 3a
2 miejsce - Miłosz Toczek – kl. 3c
3 miejsce - Śebastian Dziemianko – kl. 3d
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Zawody zorganizowały: pani Magda Grzymkowska i
Agnieszka Chmielecka, a sędziowały panie Anna Rajczyk - Paprocka i Anna Koszal z klasą 7f.
Zwycięzcom wręczono medale i pamiątkowe dyplomy, a
pozostałym uczestnikom słodkie upominki.
Mamy nadzieję, ze za rok tez będziemy mogli wziąc udział
w takiej imprezie.
Autorki: Hela Rozmarynowska i Ania Śowizdrzał

BIEG WOLNOŚCI KLAS II
Z okazji Święta Niepodległosci zorganizowano w naszej
szkole bieg dla uczniow klas drugich.
Bieg odbywał się na hali sportowej.
W kategorii dziewczynek:
1 miejsce zajęła Emilia Ciesielska z kl. 2a
2 miejsce zajęła Nikola Zukowska z kl. 2b

3 miejsce zajęła Natalia Śurowiecka z kl. 2a
W kategorii chłopcow:
1 miejsce zajął Cyprian Błazejewski z kl. 2d
2 miejsce zajął Daniel Dominiak z kl. 2a
3 miejsce zajął Mikołaj Janta - Lipinski z kl. 2b
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Dzieci ktore zajęły miejsca na podium otrzymały medale i
dyplomy, a pozostali uczestnicy soki i batoniki.
Ja podczas biegu siedziałam na trybunach i kibicowałam
wszystkim dzieciom. Bardzo mi się podobało!!! Mam nadzieję,
ze w przyszłym roku tez będzie taki bieg.
Autorka: Ala Kokosinska z pomocą Leny Iwanskiej

Z CYKLU:
DZIAŁANIA MINI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
BIAŁO - CZERWONA PRZERWA!
Z okazji Narodowego Święta Niepodległosci MŚU przygotował zabawę dla uczniow klas I - III.
W czwartek 7 listopada wszystkie klasy drugie i trzecie zebrały się na korytarzu na biało – czerwonej przerwie. Wszystkie
klasy miały się ubrac tego dnia w barwy narodowe: klasy drugie
na biało, a klasy trzecie na czerwono.
Zadaniem uczniow było uzupełnic krzyzowkę. Zagadki do
krzyzowki były porozwieszane na scianach korytarza. Wszyscy
uczniowie na sygnał pani Magdy Teski, ktora prowadziła zabawę
chodzili po korytarzu i rozwiązywali kolejne zagadki. Następnie
wpisywali hasła do swoich krzyzowek.
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Gdy wszystkie zagadki były juz wpisane uczniowie usiedli
w dwoch szeregach (białym klasy drugie i czerwonym klasy
trzecie) i wykrzyczeli hasło krzyzowki: „NIEPODLEGŁOŚC”.
Na zakonczenie biało - czerwonej przerwy kazdy otrzymał
słodką nagrodę. Po powrocie do klasy chętni uczniowie mogli
wkleic swoją krzyzowkę do zeszytu.
Autorzy: Janek Cholewa i Antek Wojtkiewicz
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BAJKOWY BOHATER ROKU 2019/2020
Dnia 5.11.2019r. Brałam udział w konkursie „Bajkowy bohater roku1019/2020”. Eliminacje do konkursu odbywały się w
naszej szkole, a finał w Ksiąznicy Pomorskiej. Ksiąznica Pomor-

ska to największa biblioteka w Śzczecinie. Do finału mogły
przejsc tylko trzy osoby.
Ja obrałam sobie na cel bohaterkę ksiązki „Emi i tajny klub
super dziewczyn” dziewczynkę o imieniu Emi. Do swojej prezentacji musiałam się przebrac. Załozyc brązową perukę, poniewaz sama mam blond włosy. Oprocz tego ubrałam rozową bluzkę, zieloną spodnicę i spodnie do kolan.
Do finału przeszłam ja i dwoje uczniow z pierwszej klasy
Hania Maksymiuk z kl. 1f i Janek Śoroka z kl.1b. Dzieci, ktore dostały się do finału, musiały pojechac do Ksiąznicy Pomorskiej.
Na finale w Ksiąznicy Pomorskiej było o wiele więcej dzieci, niz

w naszej szkole dlatego, ze to był konkurs ogolnoszkolny.
Kazdy kto występował miał swoj numerek. Ja dostałam numer cztery. Po wszystkich prezentacjach wybranych bohaterow
bajkowych, dzieci głosowały na występ, ktory najbardziej im się
podobał.
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Nasza szkoła zdobyła drugie, trzecie i czwarte miejsce. Nagrodą głowną było zdjęcie, ktore będzie wisiało w jednej z sali
Ksiąznicy.
Ja zajęłam trzecie miejsce. W nagrodę zostałam dwie ksiązki: „Ukryte skarby Polski” i „High school musical”, dwie zawieszki na drzwi i czekoladę.
Bardzo podobał mi się ten konkurs i uwazam, ze naprawdę
warto brac w nim udział.
Autorka: Laura Matyjas
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Z CYKLU NA DESZCZOWE DNI:
POLECAMY KSIĄŻKĘ „CZAROWNICA PIĘTRO NIŻEJ”
Moja ulubiona ksiązka to „Czarownica piętro nizej”. Została
ona napisana przez Marcina Śzczygielskiego, a wydano ją w
2017 roku.
Głowną bohaterką jest Maja. Na wakacje zamiast na zagraniczną wycieczkę musiała wyjechac do „ciabci”, czyli siostry prababci. Ciabcia ma czarno – biały telewizor, duchy, gadające zwierzęta i zdradliwe lilie.
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Na początku Maja myslała, ze ciabcia to zdziczała staruszka, ktora je chleb z cukrem, ale okazuje się, ze staruszka jest czarownicą. Maja z ciabcią przezywają wiele przygod, takich jak
epoka lodowcowa czy zniknięcie prababci. Nudne wakacje okazały się byc dla Mai czasem, kiedy przezywała super przygody.
Polecam tę ksiązkę kazdemu, poniewaz dostarcza
czytelnikowi pełno wrazen. W sprzedazy są rowniez inne częsci
przygod Mai, takie jak: „Tuczarnia motyli”, „Klątwa dziewiątych
urodzin” i „Bez piątej klepki”.
Autorka: Zosia Mazurkiewicz

Z CYKLU CO ROBIMY PO SZKOLE ?:
UCZĘ SIĘ JAZDY KONNEJ
Zaczęłam jezdzic konno w wieku 5 lat. Moja mama zapisała mnie
na połkolonie z jazdy konnej i bardzo mi się spodobało.
Na naukę jazdy konnej jezdzę do Folwarku „Podkowa” w Przęsocinie koło Polic. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu.
Jazda na koniu moze byc rekreacyjna albo sportowa. Ja jezdzę w
grupie sportowej. Jest ona trudniejsza, poniewaz skacze się przez
przeszkody, jezdzi parkury (parkury to rozłozone na całym plac przeszkody) i ujezdza.
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Na zajęciach cwiczymy tez chody boczne. Zdajemy na brązową, srebrną i złotą odznakę (na odznaki zdaje się jezdząc
przez roznie rozkładane parkury i roznej wielkosci przeszkody.
Ja będę zdawac na srebrną odznakę.
W stajni jest 30 koni. Moje ulubione to: Najka, Mandola,
Nadzieja, Nutella i Flay. Codziennie trzeba je czyscic i pielęgnowac. Ja zawsze im cos przynoszę, gdy przyjezdzam na zajęcia.
Autorka: Helena Rozmarynowska

15

Z CYKLU TAM BYLIŚMY:
KOŁO MUZYCZNE SP35 NA ZACHODNIOPOMORSKIM
UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM
Dnia 11.10.2019 koło muzyczne ŚP35, ktorego opiekunem jest
pani Monika Jakubcewicz, wystąpiło na Wydziale Elektrycznym ZUT
(Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny). Był to występ z okazji
Dnia Edukacji Narodowej i odbywał się pod patronatem Kuratorium
Oswiaty w Śzczecinie. Na uroczystosci odznaczono zasłuzonych nauczycieli z naszego wojewodztwa. Nagrody wręczał gosc specjalny pan
Minister Maciej Kopec.
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Na początku zaspiewalismy hymn panstwowy. Przed występem stresowałam się, ale na szczęscie na występie trema minęła. Wystąpilismy w pięknych strojach ludowych, dziewczynki
obowiązkowo z dwoma
warkoczami! Pani Monika nawet nas umalowała:)!
Poza hymnem Polski spiewalismy znane
piesni patriotyczne, takie jak: „Ułani, ułani”, „O
moj rozmarynie” i „Białe
roze”, a na zakonczenie
„Biały krzyz” razem z
naszą panią.
Na występach była
ze mną Wika - moja kolezanka z klasy.
Ten koncert był dla nas niezapomnianym przezyciem…
Autorka: Julka Kopec z kl. 4c
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Z CYKLU TAM BYLIŚMY:
BIEG CHARYTATYWNY DLA LUCKA
W sobotę 26 pazdziernika 2019 roku na Jasnych Błoniach w
Śzczecinie odbył się bieg charytatywny. Imprezę sportową zorganizowało LO nr 5, zeby uzbierac pieniądze na operację Lucjana – wymianę
pręta teleskopowego w nozce.
Lucjan ma dwa latka i chorą nozkę. Musi przejsc kolejną operację, zeby uratowac nogę, ktorej grozi amputacja. W czasie tej imprezy
wolontariusze zbierali pieniądze na operację. Razem z bratem wzięłam udział w biegach.
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Moj brat biegł w grupie do 7 lat, a ja biegłam w grupie od 8 do
12 lat. Na tej imprezie było rowniez rozłozone miasteczko zabaw, w
ktorym były do wykonania rozne zadania. Za kazde zadanie dostawało się rysunek na ręce. Nagrodą za zebranie 8 takich rysunkow była
mozliwosc uderzenia kijem w piniatę i zdobycia cukierkow ukrytych
w srodku.
Podobała mi się ta impreza, poniewaz było bardzo duzo atrakcji
i mogłam pomoc małemu Lucjanowi.
Mam nadzieje, ze Lucek wkrotce wyzdrowieje!
Autorka: Anna Śowizdrzał

Z CYKLU MOJE MIASTO SZCZECIN:
SZCZECIŃSKI DOM SPORTU
ŚDŚ, czyli Śzczecinski Dom Śportu to zespoł obiektow
sportowych znajdujących się w centrum Śzczecina.

Jednym z takich obiektow jest Floating Arena - największy
basen w Śzczecinie, ktory ma az 50 metrow długosci. Śą tam tez
inne baseny. ŚDŚ Basen ma 25 metrow długosci, a ŚDŚ Basen
Mały ma 10 metrow długosci.
(Dokonczenie na ostatniej stronie)
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Na ŚDŚ uczymy się pływac. Naukę mozna pobierac w kilku
szkołkach pływackich, takich jak np. Kuznia Olimpijska, Śzkoła Pływania Foczka, czy Śzkoła Pływania „Na Fali”.
My na basen chodzimy juz 2 lata. Nasze zajęcia trwają 45 minut.
Na basenie są ciepłe prysznice, a woda w basenie jest bardzo zimna.
Co roku odbywają się zawody w pływaniu np. pływanie na plecach, pływanie na brzuchu, pływanie kraulem i wiele innych konkurencji. Nasz ulubiony styl pływania to strzałka.
Autorzy: Marcel Kapala i Rafał Pokwicki
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